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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 21. 12. 2015 

(usnesení č. 66/6 – 78/6) 

  
66/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Tomáše 

Kudeljnjaka a Ing. Tomáše Mušálka  

 
67/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Mgr. Moniky Konečné a p. Jarmily Nevímové o ověření zápisu z 5. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 10.9. 2015 

   
68/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

21.12. 2015 

 
69/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 527/ZM1418/8 ze dne 9. září 2015, jimž schválilo rozpočtové 

opatření, kterým se našemu MOb poskytnou finanční prostředky v návaznosti na rozdělení 

výnosu z hracích přístrojů v roce 2015 ve výši 198 759,63 Kč; tyto výdaje nebudou sledovány 

pod účelovým znakem 
 

2) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 27/2015, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody – příjmy   

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355............................................................................... o   199 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 .............................................................. o   199 tis. Kč 
 

3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 2377/RM1418/35 ze dne 13. října 2015, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky ze SR na r. 2015 – Dotace na výkon 

sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí 
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4) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 32/2015, kterým se: 

- zvýší příjmy na pol. 4116, ÚZ 13015 ....................................................................   o  82 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5011, ÚZ  13015 ............................................   o  50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5031, ÚZ  13015 ............................................   o  12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5032, ÚZ  13015 ............................................   o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5137, ÚZ  13015 ............................................   o  15 tis. Kč 

 

5) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 2711/RM1418/39 ze dne 24. listopadu 2015, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se přesunou finanční prostředky v celkovém objemu 100 tis. Kč z odboru 

dopravy na městský obvod Petřkovice ke krytí výdajů spojených s protismykovou úpravou 

komunikace ul. Balbínova v místě před křižovatkou s ul. Hlučínskou 
 

6) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 35/2015, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a MO  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 511 ...............................................................  o  100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 .................................................   o  100 tis. Kč 

 

7) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 0864/ZM1418/12 ze dne 16. prosince 2015, kterým schválilo 

rozpočtové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytují finanční prostředky 

v návaznosti na rozdělení výnosu z hracích přístrojů v roce 2015 ve výši 71 461,77 Kč 
 

8) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 40/2015, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 ....................................................................................   o  72 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...................................................................   o  72 tis. Kč 
 

9) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                T.: 31.12. 2015 

 
70/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2016 ve výši 18 101 tis. Kč dle 

předloženého návrhu (v tis. Kč), který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto usnesení: 

 

PŘÍJMY CELKEM :                           18 101 

V tom:  

Běžné příjmy (daňové + nedaňové)                             6 032  

Běžné přijaté dotace                           10 906 

Převody ze SF                                155 

Kapitálové příjmy                                  10 

Kapitálové dotace                             1 153 

Konsolidace příjmů                         -      155  

Financování celkem                                    0 

CELKOVÉ ZDROJE                           18 101      

  

VÝDAJE CELKEM:                           18 101 
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V tom:  

Běžné výdaje                           16 936 

Konsolidace výdajů                        -       155  

Kapitálové výdaje                             1 320 

CELKOVÉ VÝDAJE:                           18 101 

 

2) schvaluje 

rozpočtový výhled městského obvodu Petřkovice na roky 2017 – 2019 dle předloženého návrhu, 

který je nedílnou přílohou č. 2 tohoto usnesení 

 

3) bere na vědomí 

rozpočtové provizorium příjmů a financování běžných výdajů a kapitálových výdajů městského 

obvodu Petřkovice na rok 2016 dle předloženého návrhu 

 
71/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

na základě předložené žádosti Charity Ostrava, Ostrava – Vítkovice, poskytnutí finančního 

příspěvku na dokrytí nákladů spojených s rozvozem obědů v roce 2015 ve výši 7 510,- Kč 

  

2) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 37/2015, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………  o    8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4351, pol. 5223 ………………………………………...  o    8 tis. Kč 

 
72/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

vyřazení investice z majetku Městského obvodu Petřkovice, a to projektovou dokumentaci na 

„Odvodnění lokality Nordpól“ v hodnotě 285 297,- Kč z roku 2002 a projektovou dokumentaci 

„Studie vedení cyklistických tras“ v hodnotě 14 934,50 Kč z roku 2005 

 
73/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

výsledek dílčího přezkoumání hospodaření  za období 1.1.2015 – 30.9.2015 provedený firmou 

TOP AUDITING ve dnech 23. – 24.11.2015 

 
74/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 1431/4 zastavěná plocha a nádvoří (stavba garáže na tomto pozemku je ve 

vlastnictví manželů Šulových), o výměře 38 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

manželům Petru Šulovi, rok nar. 1948 a Marii Šulové, rok nar. 1951, oba bytem Hlučínská 

320/204,  Ostrava - Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku 13 300,- Kč + náklady obce ve 

výši 300,- Kč 
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta         T.: 15.1. 2016 
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75/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

uzavřenou kupní smlouvu na prodej garáže na pozemcích parc.č. 470/2, 467/6 a 471/14 mezi p. 

Davidem Šulákem a p. Jiřím Blatou 
 

2) schvaluje  

změnu kupujícího u prodeje pozemků parc. č. 471/14 o výměře 3 m
2
 a parc. č. 467/6 o výměře 

3m
2
 vše v kat. území  Petřkovice u Ostravy z Davida Šuláka, na Jiřího Blatu, rok nar. 1988,  

bytem Hlučínská 864/244a, Ostrava – Petřkovice,  za cenu dle znaleckého posudku 3 900,- Kč + 

800,- Kč (náklady obce – znalecký posudek), která zůstává stejná 
 

3) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta       T.: 15.1. 2016 

 
76/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 572/1 o výměře 55 m
2
 a části pozemku parc. č. 

576/1 o výměře 87 m
2
  v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 572/1 o výměře 55 m
2
 a části 

pozemku parc. č. 576/1 o výměře 87 m
2
, oba v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, které sousedí 

s pozemkem žadatele 
 

3) ukládá  

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 

žádostí žadatele majetkovému odboru MMO   

Z.: ved. odboru výstavby                                                            T.: 15. 1. 2016 

 
77/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo   

upravit měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu 

s účinností od 1.1. 2016 ve výši dle předloženého návrhu 

 
78/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

termíny konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice v 1. pololetí 2016 takto: 

17.3.2016 a 9.6.2016  

 

 

 
 

 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

   

   


